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Resumo 
 
Com o aumento na especialização dos sistemas de produção de leite, a 
tendência é um aumento na ocorrência de doenças de ordem metabólica. 
Assim, o objetivo desta revisão foi abordar as doenças metabólicas de maior 
incidência em vacas de alta produção relatadas na literatura, sendo estas: 
cetose, complexo cetoce-esteatose hepática, acidose metabólica, 
hipocalcemia e deslocamento de abomaso. Estas doenças prevalecem em 
vacas de alta produção quando no período de transição que se estende desde 
três semanas antes até três semanas depois do parto e vários fatores 
predispoem a ocorrência destas, podendo citar o escore de condição corporal, 
o manejo alimentar e a condição de estresse do animal nesse período. Apesar 
de em alguns casos não serem de fácil diagnóstico, tais doenças podem ser 
prevenidas e tratadas. No entanto, a prevenção baseada no manejo alimentar 
adequado, mostra-se como a melhor estratégia a ser adotada. 
 
Palavras chave: Vacas, cetose, acidose metabólica, hipocalcemia, esteatose 
hepática e deslocamento de abomaso. 
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Summary 
 
With increasing specialization of dairy production systems, the trend is an 
increased occurrence of metabolic diseases of order. The objective of this 
review was to address the higher incidence of metabolic diseases in high-
producing cows reported in the literature, these being: ketosis-cetoce 
complex fatty liver, metabolic acidosis, hypocalcemia, and displaced 
abomasum. These diseases are prevalent in high-producing cows when the 
transition period extending from three weeks before until three weeks after 
birth and several factors predispose the occurrence of these and can quote 
the body condition score, dietary practices and stress condition of animal 
during this period. Although in some cases are not easy to diagnose such 
diseases can be prevented and treated. However, prevention based food 
management appropriate, shows up as the best strategy to be adopted. 
 
Key words: Cows, cetose, metabolic acidosis, hypocalcemia, hepatic 
steatosis and abomasal displacement. 
 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A pecuária leiteira no Brasil é caracterizada pela heterogeneidade entre os 
produtores que se classificam desde especializados, que produzem uma 
grande quantidade de leite, a sazonais, que fazem da pecuária leiteira uma 
fonte de renda complementar a agricultura ou à pecuária de corte.  
 
As inúmeras adversidades encontradas pelos produtores de leite têm feito 
com que seu efetivo diminua ao longo dos anos, uma vez que a atividade 
leiteira, em 1996, estava presente em 37,2% do total de estabelecimentos 
agropecuários brasileiros e em 2006 a atividade reduziu para 25,8% (IBGE, 
2006). Em contra partida, a produção aumentou 48% nos últimos 10 anos e 
este aumento produtivo pode ser atribuído às inovações na produção, com 
tecnologias, genética e um manejo mais apurado (Barbosa, 2007). 
 
As inovações observadas no que se refere ao manejo alimentar da vaca 
leiteira visa atender as exigências nutricionais e energéticas dos diferentes 
estádios de produção, prevenindo a escassez ou o excesso de nutrientes, a 
fim de evitar, principalmente, perdas econômicas decorrentes da queda de 
produção. Entretanto, de modo geral, a falta de conhecimento conduz a erros 
de manejo nutricional em um período crítico conhecido como período de 
transição. 
 
O período de transição da vaca de leite é o período mais complexo na vida 
produtiva do animal. O mesmo é compreendido entre três semanas antes da 
parição até três semanas após o parto, e é caracterizado por marcantes 
mudanças no perfil endócrino do animal que são muito mais expressivos do  
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que qualquer outro durante a fase da lactação e gestação, onde há 
principalmente uma modificação na ingestão de alimentos, quanto ao volume 
e tipo de dieta, e quando a demanda por nutrientes está elevada.  
 
Neste período de transição as vacas leiteiras apresentam uma fase de 
imunossupressão associada a estas mudanças abruptas da dieta. Além dos 
transtornos metabólico, endócrino e imunológico podem-se incluir os fatores 
relacionados ao estresse do ambiente em que as vacas são submetidas entre 
o período seco e a lactação. Quando estes efeitos são combinados não é de 
surpreender que o período de maior risco para o surgimento de doenças 
relacionadas à produção seja imediatamente após o parto. 
 
No período pós parto as vacas passam por um balanço nutricional negativo, 
já que a capacidade de ingestão de alimento não é suficiente para suprir o 
requerimento destes animais em início de lactação. Embora esta pequena 
deficiência possa ser considerada normal em algumas fases da produção, 
como no início da lactação, o limite entre a normalidade e a doença é muito 
próximo e facilmente atravessado, especialmente em vacas de alta produção. 
 
Assim, o objetivo desta revisão foi abordar as doenças metabólicas de maior 
incidência em vacas de alta produção relatadas na literatura, sendo estas: 
Cetose, complexo cetose-esteatose hepática, acidose metabólica, 
hipocalcemia e deslocamento de abomaso. 
 
2. CETOSE  
 
A cetose e a lipidose hepática são doenças inter-relacionadas, associadas ao 
balanço energético negativo (BEN) e à carência de carboidratos precursores 
de glicose, típicas do periparto de vacas de elevada produção leiteira. A 
principal predisposição a estes distúrbios é devida a extrema demanda de 
energia com maior mobilização de gordura corpórea e a redução na 
capacidade de ingestão de matéria seca, afetando a produção de leite e a 
reprodução (Duffield et al., 1999). 
 
As mudanças metabólicas presentes ao final da gestação e início da lactação 
estão apresentadas na Tabela 1. 
 
Deste modo, no início do período seco os animais devem ser alimentados com 
pastagem de boa qualidade, feno, silagem e ou a combinação destes. Isto 
porque, além das características intrínsecas do período de transição, os 
últimos dias de gestação coincidem com a formação do colostro, crescimento 
fetal, e das membranas fetais, os quais aumentam as exigências de glicose,  
 
aminoácidos, ácidos graxos, minerais e vitaminas pelo tecido mamário 
(Grummer, 1995; Bertics et al., 1992) e cria-se uma elevação da pressão 
interna nos órgãos digestivos, diminuindo desta forma o espaço ocupado 
pelos alimentos.  
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Tabela 1: Mudanças metabólicas associadas com o início da lactação em 
ruminantes.  
 

Funções 
Fisiológicas  

Mudança metabólica  Tecido Envolvido  

Síntese de leite 
↑ capacidade de síntese  
↑ fluxo sangüíneo  
↑ fluxo de nutrientes  

Glândula mamária 

Metabolismo lipídico 

↑ lipólise  
↓ lipogênese  
↑ uso de lipídeos como fonte 
de energia  

Adipócitos 

Metabolismo da 
glicose 

↑ gliconeogênese  
↓ uso da glicose  

Fígado 
Outros tecidos 

Metabolismo 
protéico 

↑ mobilização protéica  Músculo e outros 
tecidos 

Metabolismo dos 
minerais 

↑ absorção  
↑mobilização  Intestino 

Ingestão de 
alimentos 

↑ consumo  Sistema Nervoso 
Central 

Digestão 
↑ hipertrofia do trato  
↑ capacidade de absorção  Trato intestinal 

↓: diminui; ↑: aumenta 
Adaptado de Bauman e Currie (1980). 

 
Este fato, associado com a grande variação hormonal no período pré-parto, 
ou seja, um aumento nas concentrações sangüíneas de estrógeno e outros 
esteróides e uma queda nas concentrações de progesterona (Chew et al., 
1979), os animais reduzem o consumo de matéria seca em até 30%, o que 
predispõe o BEN, com isso aumenta o catabolismo de gordura elevando as 
concentrações de ácidos graxos não esterificados em 2 ou 3 vezes na 
circulação (Grum et al., 1996), estes por sua vez, serão posteriormente 
acumulados no fígado o que pode causar problemas metabólicos e diminuir a 
produção leiteira.  
 
Uma das medidas básicas a ser tomada é a elevação da densidade energética 
da dieta no final do período seco (aproximadamente 21 dias antes do parto), 
aumentando conseqüentemente a relação alimento concentrado:volumoso, 
compensando desta forma a redução no consumo dos alimentos, bem como o  
monitoramento do Escore de Condição Corporal (ECC). 
 
O ECC tem sido uma ferramenta de manejo nutricional padrão usada pelos 
profissionais da área de bovinocultura para quantificar as reservas de energia 
das vacas. É um método subjetivo de se avaliar as reservas energéticas das 
vacas, utilizando observação visual e palpação de áreas específicas de tecido 
adiposo subcutâneo. O método, embora subjetivo, é suficientemente sensível 
para identificar individualmente as vacas que, não apresentam atividade  
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luteal cíclica ovariana (Wrigth e Russel, 1984), pois segundo Ferreira (1993) 
cada vaca tem o seu peso mínimo, abaixo do qual não concebe ou cessa sua 
atividade ovariana luteal, e a subnutrição provoca atrofia dos órgãos do 
sistema reprodutivo, menor secreção de esteróides e anestro.  
 
A vaca obesa possui depósitos de gordura intra-abdominais que limitam 
fisicamente sua capacidade de consumir alimento após o parto, quando a 
síntese láctea cria uma demanda forte de glicose e aminoácidos. Uma 
escassez de precursores metabólicos para produção láctea (particularmente 
de glicose) leva a uma mobilização de gordura. O glicerol é usado para 
produzir glicose e os ácidos graxos livres são convertidos em corpos cetônicos 
(acetona, acetoacetato, β-hidroxibutirato, na Figura 1).  
 

 
Figura 1. Síntese de corpos cetônicos e sua exportação pelo fígado. Fonte: 
Lehninger (2002). 
 
A mobilização de gordura excede a capacidade dos hepatócritos em realizar 
essas conversões, levando a um acúmulo de gordura no fígado. Embora, isso 
seja considerado normal em certo grau, na cetose severa, o parênquima 
hepático é dominado por um acúmulo lipídico, o que reduz a capacidade de 
conversões metabólicas (Guard, 2000). Isso ocorre porque o fígado do 
ruminante possui uma capacidade reduzida para secretar triglicerídios (TG) 
através de lipoproteínas de muito baixa densidade (LMBD) (Grummer, 1995) 
e, quando ultrapassa sua capacidade, desenvolve inflitração de gordura no 
interior dos hepatócitos (Grummer, 1993). 
 
Quando se aproxima o parto devido ao déficit de energia nesse período, a 
gordura armazenada nos depósitos é mobilizada (lipólise) através da enzima 
lipase hormônio sensível (LHS), a qual é ativada pelo glucagon e hormônio do 
crescimento. As gorduras provenientes da lipólise, são convertidas em ácidos 
graxos livres não esterificados (NEFA) e glicerol (Rossi et al., 2004). 
 
A vaca em condições de equilíbrio energético reesterifica os ácidos graxos  



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111.html 

Problemas metabólicos provenientes do manejo nutricional incorreto em vacas leiteiras de alta produção recém 
paridas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111/111105.pdf 
 
 

6

 
não-esterificados (NEFA) séricos no fígado e os secretam como lipoproteínas 
de densidade muito baixa (VLDL). Quando ocorrem déficits energéticos e 
ocorre produção excessiva de NEFA além da capacidade hepática para 
reesterificação, eles são oxidados em corpos cetônicos (Guard, 2000). 
 
A produção de corpos cetônicos é altamente regulada e tida como última 
etapa no metabolismo energético de lipídios. Três são os pontos de controle 
da síntese de corpos cetônicos: lipólise e influxo de ácidos graxos livres na 
corrente sanguínea; entrada de ácidos graxos na forma de acil-CoA na 
mitocôndria; e atividade da enzima 3-hidroxi-3metilglutaril CoA sintetase 
dentro da mitocôndria (Santos, 2006). 
 
Os corpos cetônicos - acetoacetato, β-hidroxibutirato e acetona (Figura 2) - 
são formados no fígado. Os dois primeiros são transportados pelo sangue até 
outros tecidos onde funcionam como moléculas combustíveis, sendo oxidados 
até acetil-CoA e depois “entram” no ciclo do acido cítrico. Sua superprodução 
pode levar à Cetose e à acidose (Lehninger, 2002). 

 
Figura 2. Corpos cetônicos. Fonte: Lehninger, 2002. 

 
A cetose deve ser considerada um problema quando a produção e absorção 
de corpos cetônicos chega a exceder seu consumo pelo ruminante como fonte 
de energia, o que resultará em elevados níveis sanguíneos de corpos 
cetônicos, de NEFA e desenvolvimento de hipoglicemia. (Fleming, 1993). 
 
2.1. Sinais Clínicos 

 
Diminuição gradual e seletiva do consumo de alimentos, redução gradual da 
lactação, perda evidente de peso, movimentos ruminais lentos, cheiro de 
acetona no hálito, apatia e prostração (Quiroz-Rocha et al., 2000). 
 
2.2. Controle da condição corporal na prevenção da cetose 

 
A condição corporal permite avaliar de forma subjetiva o grau de deposição 
de gordura no animal, utilizando uma escala de 1 a 5, onde o valor 1 é 
atribuído a vacas muito magras e o valor 5 é atribuído a vacas obesas.  
 
Wittwer (2000) recomenda que a avaliação do ECC seja realizada ao longo do 
ciclo produtivo, sendo o ECC desejado para vacas secas até o parto entre 3 e 
4; para vacas aos dois meses de lactação ECC ideal de 2,5 a 3; e no restante 
da lactação deve haver uma recuperação do ECC para que o mesmo esteja 
entre 3,0 e 3,5 quando do parto. 
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A ocorrência de vacas obesas no parto é, geralmente, decorrente de lactação 
prolongada, pois animais com períodos extensos de lactação tendem a ganhar 
mais peso e a chegar ao período seco com excesso de reserva corpórea 
(Santos, 2006).  
 
2.3. Niacina na prevenção da Cetose 
 
A utilização de vitaminas hidrossolúveis do complexo B na alimentação de 
vacas leiteiras tem sido usada com objetivo de reduzir o risco da incidência 
de cetose em vacas leiteiras.  
 
Segundo Santos (2006), dentre elas, o ácido nicotínico, ou Niacina (vit B3) 
tem tido destaque, pois, embora o exato mecanismo de ação da niacina não 
foi estudado em ruminantes, sabe-se que a atividade desta vitamina está 
relacionada com o metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteína como 
coenzima a nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) (Mendonça Junior. et 
al, 2010). E seu uso em animais de laboratório e humanos, promove redução 
da lipólise e do fluxo de ácidos graxos livres para o sangue, além de reduzir a 
síntese de colesterol via lipoproteínas. Essa redução do fluxo de ácidos graxos 
para corrente sanguínea é causada pela inibição da enzima lípase hormônio 
sensível (LSH) pela niacina (Santos, 2006). 
 
2.4. Ionóforos e propilenoglicol na prevenção da cetose 
 
De acordo com Martin e Nisbet (1992), até 12% da energia oriunda da 
alimentação pode ser convertida em metano que é perdido através da 
eructação nos ruminantes, assim, muitas pesquisas tem sido conduzidas com 
o intuito de reduzir essas perda; os antibióticos ionóforos são os aditivos mais 
estudados e utilizados com esse objetivo. 
Os ionóforos são compostos de baixo peso molecular, sendo a monensina 
sódica o mais conhecido comercialmente.  
 
Oliveira et al. (2005) relatam que a melhoria da eficiência alimentar 
proporcionada pela monensina sódica é ocasionada pelas mudanças na 
população microbiana do rúmen e no padrão de fermentação dos alimentos. 
Adicionada a dietas de ruminantes, a monensina atua sobre o crescimento de 
bactérias gram-positivas, de modo que os produtos gerados durante o 
metabolismo das bactérias beneficiadas proporcionam vantagens nutricionais, 
metabólicas e no desempenho do animal. 
 
Uma das ações da monensina é que ela reduz a metanogênese ruminal, por 
divergir íons C e H+ para outros produtos finais que não o metano. Esse 
redirecionamento leva à maior produção de propionato no rúmen, o que 
aumenta a densidade energética da dieta em 3 a 4% e melhora a 
contribuição de glicose para o animal e resultam em redução da cetogênese 
em vacas leiteiras no início da lactação (Santos, 2006). 
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Cerca de 70% da glicose utilizada diariamente por uma vaca leiteira é 
originada da gliconeogênese hepática, assim, o fornecimento de 
propilenoglicol tem por finalidade que o mesmo após ser absorvido no epitélio 
ruminal, seja transportado ao fígado, via sistema porta, onde será convertido 
a glicose via piruvato e oxaloacetato (Santos, 2006). Em um estudo recente 
(Grummer, 1993) demonstrou a importância da ingestão da dieta no parto  
sobre a etiologia desta síndrome, também conhecida como cetose-fígado 
gorduroso. Curiosamente,  biópsias do fígado mostraram que o nível de 
triglicerídeos triplicou até o dia do parto, concluiu que a formação de 
triglicerídeos nesse órgão é um fenômeno muito mais precoce do que se 
supunha anteriormente. Ainda mais interessante é o fato de que, quando a 
alimentação foi forçada pela fístula ruminal e não se permitiu que o consumo 
de matéria seca caísse no periparto, a mobilização de gorduras pelo fígado foi 
inferior (Nantes e Santos, 2008). Resultados semelhantes foram observados 
com administração forçada de propilenoglicol (1 L/d) às vacas diariamente na 
semana anterior e posterior ao parto (Studer et al., 1993). 
 
2.5. Tratamento da Cetose 
 
O tratamento da cetose se destina a restauração do metabolismo energético 
normal para produção leiteira (Guard, 2000). Segundo Teixeira (1997) o 
tratamento da cetose pode ser feito através de: glicose intravenosa (embora 
seja um processo difícil em condições de campo); hormônios (o efeito 
benéfico de glicocorticóides parece ser devido ao aumento de glicose no 
sangue através da estimulação da gliconeogênese de aminoácidos). O 
propilenoglicol é convertido à glicose no fígado.  
 
Os tratamentos mais comumente usados são: aplicação de 500mL de glicose 
a 50% via endovenosa, 250mL de propilenoglicol ou glicerina, ou 100g de 
propionato de sódio oral, duas vezes ao dia durante 10 dias, transferência de 
liquido ruminal de uma vaca sadia, em casos graves aplicar glicocorticóides 
(por exemplo, 10 a 20mg de dexametasona, em dose única), correção da 
dieta, adicionando-se carboidratos e fornecimento de cobalto (Guard, 2000; 
Quiroz-Rocha et al., 2000).  
 
A vantagem dos produtos orais é que uma fonte de glicose exógena é 
fornecida sem um nível moderado por um período prolongado (Teixeira, 
1997). 
 
3. COMPLEXO CETOSE-ESTEATOSE HEPÁTICA 
 
A esteatose hepática também denominada lipidose hepática não é uma 
doença específica, mas pode ocorrer em decorrência de uma variedade de 
perturbações do metabolismo normal. Os mecanismos potenciais 
responsáveis pelo acúmulo excessivo de gordura no fígado apresentados por 
Maclachlan e Cullen (1998) caracterizam a lipidose hepática como uma 
extensão do quadro de cetose, uma vez que a lipidose hepática desenvolve- 
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se pela excessiva mobilização de gordura corporal e a limitada habilidade do 
fígado do ruminante em exportar lipoproteínas contendo triglicerídeos. 
 
Lipidose hepática e cetose são transtornos metabólicos que se apresentam 
usualmente durante o pós-parto inicial (Grummer, 1993, Bobe et al., 2003). 
O acúmulo de lipídeos nos hepatócitos é comum em vacas leiteiras poucos 
dias após o parto, quando a concentração sérica de ácidos graxos não 
esterificados (AGNE) está aumentada devido à lipólise do tecido adiposo e 
perda de condição corporal associadas com déficit energético e as alterações 
endócrinas que acompanham o parto e início da lactação (Grummer, 1993; 
Grummer, 1995; Bertics e Grummer, 1999).  
 
A cetose se desenvolve principalmente como consequencia da utilização dos 
ácidos graxos provenientes da lipólise e que apresentam uma oxidação 
incompleta devido à carência de oxalacetato, em decorrência da falta do 
principal percursor gliconeogênico, o propionato. Há excessiva transformação 
de triglicerídeos em ácidos graxos livres, através da beta-oxidação e 
produção excessiva de acetil-CoA que supera a utilização no ciclo dos ácidos 
tricarboxílicos. O resultado é o acúmulo de corpos cetônicos [acetoacetato 
(AcAc), β-hidroxibutirato (BHB)  e acetona], fato que leva ao aumento da sua 
concentração e excreção nos fluidos corporais, evidenciando um quadro de 
cetonemia, cetonúria e cetoláctia, com esgotamento do glicogênio hepático e 
hipoglicemia (Ortolani, 2003; González e Silva, 2006; Bruss, 2008). 

 

 
Figura 3. Representação esquemática da inter-relação entre o 
fígado, o tecido adiposo e a glândula mamária. As linhas tracejadas 
indicam processos que ocorrem a baixas taxas ou apenas durante 
certos estados fisiológicos. EPI = epinefrina, AGNE = acido graxo 
não-esterificado (NEFA), TG = triacilglicerídeo, VLDL = lipoproteína 
de muito baixa densidade, CPT-1= carnitina palmitoil transferase . 
(Adaptado de Drackley, 1999).  
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O principal fator determinante desse acúmulo de triglicerídeos no fígado é a 
concentração de NEFA (Petit, 2009), uma vez que no início da lactação a 
mobilização de gordura corporal induz um aumento de NEFA no plasma 
(Figura 3) que são absorvidos pelo fígado, promovendo seu acúmulo 
(Drackley, 1999). 

 
Fisiologicamente o fígado em vacas hígidas possui ≤1% de TG com base no 
seu peso total (Jorritsma et al., 2001). Apesar disso, durante o pós-parto 
inicial, 5 a 10% das vacas podem apresentar lipidose hepática severa 
(acúmulo de TG �10%), enquanto que, 30 a 40% podem apresentar lipidose 
hepática moderada (acúmulo de 5-10% de TG) (Bobe et al., 2004). 

 
3.1. Sinais Clínicos 
 
Em vacas de alta produção se apresenta, geralmente nas primeiras semanas 
pós-parto e geralmente associado com paresia pós-parto, mastite, 
endometrite, deslocamento de abomaso e retenção placentária. Podendo 
manifestar ainda como: hiporexia/anorexia, perda abrupta de peso, 
diminuição da produção de leite, aumento do fígado, com dor durante a 
palpação do órgão e Icterícia, em casos mais extremos pode levar a 
prostração, coma e morte (Quiroz-Rocha et al., 2000). 
 
3.2. Tratamento da lipidose 
 
A lipidose é uma anormalidade reversível. Isso é possível a partir do 
restabelecimento do equilíbrio energético, devendo-se agir sobre as causas e 
doenças que predispõe à degeneração hepática (Souza, 2003). Ainda, 
segundo Pearson e Maas (1993), o mais importante para o tratamento da 
lipidose hepática é a eliminação do equilíbrio energético negativo e as 
moléstias que causam este desequilíbrio. Sendo assim, os métodos corretivos 
citados no item 2.5 referentes ao tratamento de cetose, podem ser adotados 
para o tratamento da lipidose, com exceção do uso de corticosteróides.  
 
4. ACIDOSE RUMINAL 
 
A acidose ruminal é uma doença metabólica de evolução aguda ou crônica, 
causada pela ingestão abrupta, sem prévia adaptação de alimentos ricos em 
carboidratos, os quais, fermentados no rúmen, produzem grandes 
quantidades de ácido lático, provocando inicialmente acidose ruminal e atonia 
neste órgão, seguida de acidose sistêmica, desidratação, prostração, coma e, 
freqüentemente, morte (Ortolani, 1979). 
 
Segundo SANTOS (2006), na forma aguda do distúrbio, há um aumento 
exacerbado na osmolaridade ruminal, assim como acúmulo de glicose e 
lactato nas suas duas formas estequiométricas, o D-lactato e o L-lactato no 
líquido ruminal. Na forma subaguda, há um pequeno acúmulo de ácido lático 
no rúmen, e grande parte da alteração no ambiente ruminal é devida ao  
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acúmulo de grandes concentrações de ácidos graxos voláteis. 
 
O quadro clínico de acidose é causado por um desequilíbrio entre a produção 
de ácidos no rúmen a partir da fermentação ruminal de carboidratos e a 
remoção desses ácidos orgânicos por absorção pelo epitélio ruminal, 
passagem para o abomaso, ou neutralização por agentes tamponantes 
(Santos, 2006). 
 
A fisiologia do rúmen exige teores de materiais fibrosos que regulam o seu pH 
e influenciam na dinâmica do crescimento da população bacteriana dentro do 
rúmen. Os desequilíbrios no pH do fluído ruminal são produzidos pela 
quantidade inadequada de fibra na dieta (abaixo do desejável), e um 
aumento sem prévia adaptação de carboidratos altamente fermentáveis, o 
que  pode levar a ocorrência da acidose ruminal.  
 
Outro fator que pode levar ao quadro de acidose ruminal está relacionado 
com o fornecimento de partículas de forragem muito reduzidas, que não 
resultam em disponibilidade suficiente de fibra efetiva, ou seja, na capacidade 
de estimular a ruminação e aumenta o fluxo salivar. 
 
De maneira geral, quanto maior o tamanho das partículas de alimento, em 
especial aquelas que contêm fibra, maior é a taxa de ruminação por kg de 
matéria seca ingerida, graças à maior efetividade física da fibra em estimular 
a ruminação (Santos, 2006). 
 
Quando muita fibra é colocada na ração, a densidade energética diminui, a 
ingestão é reduzida e a produtividade cai, ao contrário, se a quantidade de 
fibra na dieta é muito reduzida, alguns problemas podem ocorrer: desde 
alteração no padrão de fermentação ruminal até uma acidose aguda, que 
pode levar à morte do animal (Mertens, 1996). 
 
A ocorrência de acidose ruminal está sempre associada a erros de manejo 
dietético, em especial ao fornecimento de carboidratos de alta fermentação. 
 
Quando grãos ou outros produtos facilmente fermentáveis são consumidos 
rapidamente e em grandes quantidades, há alteração da microflora ruminal 
com predominância de bactérias gram-positivas, principalmente o 
Streptococcus bovis, e produção de grandes quantidades de ácido láctico 
(Aiello e Mays 2001).  
 
A grande concentração de ácido láctico leva a uma queda no pH, com 
diminuição dos movimentos ruminais, e a destruição de grande parte da flora 
ruminal, passando a predominar lactobacilos e estreptococos. Ocorre um 
aumento da pressão osmótica do rúmen que promove um afluxo de líquidos 
vasculares, resultando em desidratação e diarréia. O animal apresenta 
polipnéia e depressão, decorrentes da acidose sangüínea pela absorção de 
grandes quantidades de ácido láctico, que excede a capacidade tamponante 
do bicarbonato plasmático (Aiello e Mays 2001). 
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Tabela 2: Efeitos das características dos alimentos sobre a digestão ruminal 
e a saúde do animal. 
 
Alimento Conteúdo ruminal Efeito sobre a saúde 
Forragem de elevada 
qualidade, longo 
comprimento de fibra 
e suplementação 
moderada (máximo 
20%) 

pH 6,0 – 7,0 
AGV 60-120 mmol/L 
acético>propiônico>butírico 

Normal, sadio, produtivo 

Excessiva forrageira 
de baixo valor 
nutritivo (corte 
tardio), com pouca 
ou nenhuma 
suplementação 

pH 6,5 – 7,0 
AGV diminuído, queda na 
atividade microbiana 

Baixa produção ou 
crescimento, inatividade 
da microflora e 
compactação ruminal do 
alimento, desnutrição 
causada por deficiência de 
proteína, energia, 
minerais e vitaminas. 

Elevado nível de 
alimentos 
concentrados (até 
60%) 

pH 5,0 – 6,5 
aumento na concentração 
de AGV, aumento da 
atividade microbiana 

Elevada produção, rápido 
crescimento, possível 
acidose ruminal 
subclínica, depressão da 
gordura do leite, laminite 
crônica, cetose, 
paraqueratose ruminal, 
excesso de gordura 
corporal. 

Nível extremamente 
elevado de alimentos 
concentrados (acima 
de 60%), com baixa 
ingestão de 
forragens 

pH 4,0 – 5,5 
aumento na concentração 
de AGV, acido lático 
aumentado 

Acidose ruminal clínica 

Níveis normais de 
ingestão de 
forragens, alimentos 
concentrados ricos 
em proteína, ou 
suplementação com 
NNP 

pH 6,5 – 7,5 
AGV reduzido, aumento da 
amônia 

Alcalose ruminal, possível 
toxidez por uréia 

Fonte: adaptado de Garry, 1993. 
 
As concentrações e proporções das espécies microbianas variam com a 
composição da dieta. Um suprimento abundante de certo substrato tende a 
favorecer uma população microbiana com predileção ou elevada capacidade 
para uso daquele material (Garry, 1993). Os efeitos dessas variações afetam 
diretamente a produção de AGVs no rúmen e consequentemente o pH 
ruminal, como demonstrado na Tabela 2. 
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4.1. Sinais Clínicos 
 
A apresentação de sinais é evidente entre 12 e 24 horas após a ingestão da 
fonte altamente digerível. São eles: anorexia, diminuição abrupta na 
quantidade de leite, bem como no teor de gordura do mesmo, diminuição ou 
ausência de movimentos ruminais, freqüência cardíaca de 90 a 140 bat/mim. 
e temperatura corporal de 36,9 a 39,5 °C, apatia e tremores musculares, 
ranger de dentes, cólicas e timpanismo em 20% dos animais afetados, 
diarréia e desidratação, aumento de líquido no rúmen, incoordenação ao 
caminhar, prostração dos animais (Quiroz-Rocha et al., 2000; Johnson, 
1991). 
 
4.2. Tratamento da Acidose 
 
Na acidose ruminal clínica é necessário administrar tanto terapia ruminal 
quanto terapia sistêmica, as quais estão baseadas na correção da acidose 
ruminal, na diminuição do ácido lático, na aplicação de líquidos e eletrólitos, 
no aporte de alimento de boa qualidade e, por fim, no restabelecimento dos 
movimentos ruminais e das condições do rúmen.  
 
4.2.1. Tratamento da Acidose ruminal leve (com pouco tempo 
transcorrido após a ingestão dos carboidratos) 
 
Na acidose ruminal leve, é importante corrigir a acidez ruminal mediante 
lavados; retirar da dieta o alimento rico em carboidratos; limitar o acesso à 
água nas seguintes 12 a 24 horas; alimentar os animais com feno de boa 
qualidade por alguns dias (3 a 4); obrigar os animais a se movimentarem 
para favorecer a motilidade ruminal; aplicar antibióticos intra-ruminais (5 a 
10 milhões de UI de penicilina), para eliminar as bactérias prejudiciais que 
tenham se proliferado; administrar diretamente no rúmen 150g de 
bicarbonato de sódio dissolvido em 5 litros de água; aplicar 5 litros de líquido 
ruminal obtido de uma vaca sadia (Quiroz-Rocha et al., 2000). 
 
4.2.2. Tratamento da Acidose ruminal grave (quando o pH cai para 
3,8 - 4,5) 
 
Nestes casos, deve-se proceder a aplicação de uma solução de bicarboato de 
sódio a 4,2% por via endovenosa, de 3 a 4 litros durante 1 hora; realizar a 
extração do conteúdo ruminal e fazer lavagens ruminais com água morna; 
administrar 100 a 150g de bicarbonato de sódio ou 100g de óxido de 
magnésio diretamente no rúmen; fornecer 500g de levedura de cerveja ou 
padaria e 100g de propionato de sódio em água quente; aplicar 5 a 10 mL de 
líquido ruminal obtido a partir de uma vaca sadia; realizar reidratação 
endovenosa conforme o grau de desidratação, administrando soluções de 
cloreto de sódio a 0,9% ou solução Ringer; também aplicar 1 litro de glicose 
intravenosa a 20% e 2 a 4g de tiamina por via intramuscular; a aplicação 
total fica entre 6 e 20 litros de soluções; oferecer dieta a base de feno por 5  
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dias, findando os quais deverá ser feita uma mudança gradual para a 
alimentação normal. 
 
A terapia vem acompanhada de antibióticos, antiinflamatórios não esteróides 
e cardiotônicos eo pH ruminal deve ser monitorado a cada 24 horas para 
observar a melhora. Se o pH se mantiver abaixo de 5,8 serão necessárias 
mais aplicações de bicarbonato de sódio (100g) e mais líquido ruminal de 
vacas sadias (Quiroz-Rocha et al., 2000). 
 
5. HIPOCALCEMIA 
 
A hipocalcemia puerperal, também conhecida como febre do leite ou febre 
vitular, é um distúrbio metabólico não febril que foi descrito pela primeira vez 
na Alemanha, em 1793, e, até recentemente, sua etiologia e fatores 
predisponentes não estavam totalmente caracterizados (Santos, 2006). Arioli 
e Corrêa (1999) em uma revisão profunda abortaram detalhadamente todos 
os aspectos relacionados a Hipocalcemia encontrada comumente na prática 
médica, que podem auxiliar no compreendimento deste tipo de distúrbio 
metabólico verificado em vacas leiteiras. É uma doença metabólico-nutricional 
caracterizada por um súbito desequilíbrio na regulação da concentração de Ca 
no sangue desde 48 horas pré-parto até 72 horas pós-parto (Corbellini, 
1998).  
 
Não é uma verdadeira deficiência do cátion, mas essencialmente, um 
aumento na intensidade e duração da hipocalcemia fisiológica que toda vaca 
leiteira de alto potencial genético de produção sofre ao parto e que se reflete 
na necessidade de uma mudança súbita no fluxo de Ca através dos distintos 
compartimentos corporais nos quais atua este mineral (Corbellini, 1998). A 
súbita demanda de cálcio no período do periparto, faz com que a maioria das 
vacas sofra algum grau de hipocalcemia no início da lactação devido a 
drástica queda dos níveis sanguíneos de Ca e Ca++, o que causa progressiva 
disfunção neuromuscular com paralisia flácida, colapso circulatório, depressão 
e até morte, se o animal não for tratado a tempo (Santos, 2006). Ela se 
manifesta quando as quantidades diárias de cálcio secretadas pela glândula 
mamária sobrepõem a capacidade do paratormônio (PTH) e vitamina D em 
manter a homeostase do cálcio sanguíneo, ficando abaixo de 5mg/dL na 
forma clínica e entre 8 e 5 mg/dL na forma subclínica (Schmitt et al., 2010).  
 
Vacas que apresentam hipocalcemia subclínica tem menor ingestão de 
matéria seca no início da lactação, são mais propensas ao desenvolvimento 
de outras doenças, tais como síndrome da vaca caída, retenção de placenta, 
prolapso de útero, deslocamento de abomaso, pobre desempenho reprodutivo 
e mastite (Santos, 2006). Este autor afirma ainda que além da dieta, a idade 
da vaca é fundamental para a ocorrência da hipocalcemia, sendo que vacas 
primíparas, apesar de poderem apresentar hipocalcemia subclínica, 
raramente são manifestam a forma clínica, sendo ainda que vacas velhas e 
da raça Jersey mais suscetíveis a doença (Schmitt et al., 2010). 
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Dentre os diversos motivos que comprometem o bom funcionamento do 
sistema regulador do cálcio, o desequilíbrio cátion-aniônico durante o período 
de transição é apontado como uma das principais causas da hipocalcemia. 
Isto porque quando a proporção de cátions é maior no sangue há uma leve 
alcalinização no pH sanguíneo, o que leva a diminuição da capacidade de 
ligação entre o PTH e seus receptores no tecido ósseo e renal responsáveis 
pela reabsorção de cálcio. Além da dieta da vaca seca ser geralmente 
baseada em pastagens ricas em elementos catiônicos, no período de 
transição a vaca consegue suprir suas demandas de cálcio pela dieta, o que 
também representa um alto grau de risco para os momentos pós-parto 
(Schmitt et al., 2010, Santos, 2006).  
 
A soma do grande dispêndio de cálcio para contrações musculares durante o 
parto e a súbita demanda após a primeira ordenha determinam uma queda 
nos níveis plasmáticos que precisam ser rapidamente repostos; também em 
virtude da baixa exigência de cálcio pré-parto, a paratireóide que secreta PTH 
tem sua atividade reduzida. Assim, esta soma de fatores compõe o arranjo 
epidemiológico que determina a ocorrência desta doença nos rebanhos 
leiteiros (Schmitt et al., 2010). 
 
5.1. Sinais Clínicos  
 
Segundo Bouda et al. (2000) e Olson (2002) os sinais clínicos são verificados 
em etapas: 
 

• 1ª etapa: Excitação, tremor muscular (cabeça, tórax, lombo, 
extremidades), anorexia, ataxia (passo cambaleante), debilidade geral. 

 
• 2ª etapa: Paresia e perda de sensibilidade progressiva das 

extremidades pélvicas até a cabeça, depressão e sonolência, posição de 
“auto-auscutação” (cabeça dobrada lateralmente ao tórax), 
extremidades frias, pálpebras semi-fechadas, dilatação pupilar, córneas 
secas,diminuição do reflexo palpebral,  

 
 

temperatura corporal normal ou subnormal (36,5 a 38,0 oC), pulso 
moderadamente aumentado (até 80 por minuto),ruídos cardíacos pouco 
audíveis, ausência de movimentos ruminais, relaxamento do esfíncter 
anal, retenção de urina e constipação. 

 
• 3ª etapa: Estado de comatoso, flacidez muscular, freqüência cardíaca 

débil e irregular, pulso imperceptível, respiração diminuída e superficial, 
diminuição da temperatura corporal, timpanismo. 

 
5.2. Tratamento da Hipocalcemia 
 
O tratamento baseia-se, fundamentalmente, em me d idas para normalização 
da calcemia. Deve-se considerar o tratamento do quadro agudo de  
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hipocalcemiae a terapia crônica (Arioli e Corrêa, 1999). Bouda et al. (2000) e 
Olson (2002) recomenda, para o tratamento para hipocalcemia, aplicação de 
solução de cálcio endovenosa (controlando a freqüência cardíaca mediante 
auscultação durante a infusão); borogliconato ou gliconato a 20%, 
endovenoso: 400 - 700 mL/vaca, devagar; ou soluções com cálcio; se 
durante a aplicação de soluções de cálcio a vaca apresentar arritmia cardíaca 
(pulso irregular e aumentado) deverá substituir por Mg endovenoso, 
aplicando devagar 100 mL (MgSO4 a 10%) mais atropina 25 mg endovenosa 
e 25 mg intramuscular; caso a vaca não se incorporar depois da primeira 
aplicação de solução de cálcio, poderá ser realizada uma segunda aplicação 
de solução de cálcio (300 – 500mL) ou soluções que contenham Ca, P, Mg e 
glicose 8 horas depois da primeira aplicação e, se necessário, uma vez por dia 
até a recuperação; podem ser utilizadas soluções que contenham fósforo, 
glicose, analépticos (cafeína), ou a insuflação intramamária com bomba para 
úbere; é conveniente a aplicação oral de CaCl2 sempre que a vaca se 
recupere e degluta depois da aplicação intravenosa, para evitar o risco de 
bronco-aspiração. 
 
6.0 DESLOCAMENTO DE ABOMASO 
 
O deslocamento de abomaso é uma síndrome multifatorial onde a atonia 
abomasal é um pré-requisito absoluto para a sua ocorrência. O gás produzido 
pela fermentação microbiana distende o abomaso e provoca o deslocamento. 
A alimentação com altos níveis de concentrado para bovinos leiteiros resulta 
em redução da motilidade abomasal e aumento no acúmulo de gás abomasal 
(Sarashina, 1991). Entretanto, são descritos diversos fatores que aumentam 
o risco do deslocamento abomasal, como: raça, idade e produção leiteira; 
genética; nutrição; estresse, doenças metabólicas e infecciosas, além de 
desordens neuronais (Doll et al., 2009). 
 
A ocorrência do deslocamento de abomaso à esquerda ou direita é 
comumente observada em bovinos de grande porte e de alta produção 
leiteira após o parto, sendo que aproximadamente 90% dos casos ocorrem  
até seis semanas após o parto (Radostits et al., 2000).  
 
Há, basicamente, duas possibilidades do deslocamento, na primeira a víscera 
migra de sua posição anatômica original, no assoalho do abdômen, para uma 
posição ectópica entre o rúmen e a parede abdominal esquerda, ocorrendo o 
deslocamento do abomaso à esquerda (DAE). Em uma segunda possibilidade, 
o órgão pode deslocar-se totalmente para o lado direito da cavidade 
abdominal provocando o deslocamento do abomaso à direita (DAD), que pode 
evoluir, em situações de maior risco, para o vólvulo abomasal (VA) (Barros 
Filho e Borges, 2007).  
 
Segundo Van Winden et al. (2002) o abomaso, repleto de gás, desloca-se por 
baixo do rúmen e pela parede abdominal esquerda, lateralmente ao baço e ao 
saco dorsal do rúmen. Primeiramente a região fúndica e a curvatura maior se  
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deslocam o que, por sua vez, desloca o piloro e o duodeno. O deslocamento 
invariavelmente resulta no rompimento do omento maior ligado ao abomaso. 
Provavelmente existe uma interferência na função esofágica devido à rotação 
de todos os estômagos o que impede a passagem normal da ingesta. A 
obstrução da porção deslocada é incompleta permitindo certa passagem de 
fluído, sendo que o deslocamento raramente é gravíssimo (Howard e Smith, 
1999).  
 
6.1. Fatores predisponentes do deslocamento de abomaso 
 
Existe uma relação direta entre o balanço energético negativo no pré-parto e 
a ocorrência de deslocamento de abomaso à esquerda (Cameron et al., 
1998). Menor preenchimento do rúmen, menor mastigação (salivação), 
implica menor alcalinização do conteúdo ruminal, diminuição da motilidade e 
aumento de ácidos graxos voláteis não esterificados no rúmen, com o 
conseqüente aumento da ocorrência de deslocamento de abomaso (Cannas 
da Silva et al., 2002). 
 
O deslocamento de abomaso tem uma importante relação com outros  
distúrbios, como a hipocalcemia (Massey et al, 1993), já que baixas 
concentrações séricas de cálcio são conhecidas como fator inibidor da 
motilidade abomasal devido à relação direta entre a amplitude e quantidade 
de contrações com os níveis plasmáticos de cálcio (Daniel, 1983).  
 
A cetose comumente diagnosticada antes do deslocamento de abomaso 
também está fortemente associada com o problema (Pehrson e Shaver, 
1992), uma vez que reduz o consumo de matéria seca e o preenchimento 
ruminal, diminuindo a motilidade dos demais estômagos e, potencialmente, a 
motilidade do abomaso. Um volume ruminal pequeno ofereceria menor 
resistência para o deslocamento de abomaso (Van Winden e Kuiper., 2003). 
 
Outra doença metabólica de relevância é a lipidose hepática (Itoh et al., 
2000), já que vacas com alta condição corporal no momento do parto são 
particulamente predispostas a maior lipomobilização e também ao 
deslocamento de abomaso (Doll et al., 2009). 
 
 
Além dos fatores citados acima, encontra-se na literatura outros que estão 
relacionados ao deslocamento de abomaso, tais como, desordens do Sistema 
Nervoso Entérico (Geishauer et al., 1998; Steiner, 2003; Doll et al., 2009), 
aumento na concentração de endotoxinas (Doll et al., 2009), doenças 
concomitantes, como retenção das membranas fetais, endometrites, mastites 
ou laminites (Borges, 1994; Rohrbach et al., 1999; Zwald et al., 2004), além 
do manejo nutricional, como o fornecimento de dietas ricas em carboidratos 
solúveis e pobres em forragem, principalmente com baixa fibra crua 
(Radostits et al., 2007) ou fibra de detergente neutra (Barros Filho e Borges, 
2007). 
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6.2. Sinais Clínicos 
 
As principais queixas do proprietário de um animal com deslocamento, 
quando requisita os serviços do médico veterinário, são a vaca não comer e 
produzir menos leite (Divers e Peek, 2008; Trent, 2004). As vacas com DAE 
perdem o apetite para os alimentos com elevados níveis de energia, têm uma 
quebra na produção de leite entre 30 a 50%, apresentam um certo grau de 
cetose e podem estar, ou não, desidratadas (Divers e Peek, 2008; Eddy, 
1992; Radostitis et al., 2007; Weaver, St Jean e Streiner, 2005). 
 
Bovinos com deslocamento de abomaso sem complicações apresentam 
histórico de hiporexia ou anorexia, redução na produção fecal, redução na 
frequência e intensidade das contrações ruminais, queda significativa na 
produção leiteira e perda de peso (Guard, 2006). Normalmente, os animais 
apresentam depressão, desidratação, falta de interesse por alimentos ricos 
em energia, polidipsia, e, algumas vezes, fraqueza muscular. A temperatura, 
frequências cardíaca e respiratória permanecem dentro dos parâmetros 
fisiológicos na maioria dos casos, exceto nos casos em que existe timpanismo 
grave com concomitante compressão diafragmática. Pode ainda ser 
observada na auscultação/percussão, a presença de sons metálicos claros 
hiperressonantes com estensão variável de acordo com o grau de distensão e 
o lado do deslocamento abomasal (Barros Filho e Borges, 2007 adostits et al., 
2007; Fubini e Divers, 2008).  
 
6.2. Tratamento do deslocamento de abomaso 
 
Pode-se ser feito o tratamento clínico e tratamento cirúrgico, este último é 
subdividido em procedimentos fechados ou minimamente invasivos e técnicas 
convencionais, abertas ou invasivas (Fecteau et al., 1999; Trent, 2004). 
 
A terapia clínica inclui, como primeira tarefa, a restauração do equilíbrio 
hídrico-eletrolítico, já que possíveis desequilíbrios de eletrólitos, 
principalmente a hipocalcemia, influenciam negativamente a utilização de 
protocolos com estimulantes de motilidade gastrintestinal (Steiner, 2003; 
Niehaus, 2008). Dentre os mais utilizados no tratamento do dislocamento de 
abomaso, encontram-se os agonistas colinérgicos, também denominados pró- 
cinéticos, como a metoclopramida, o betanecol, a neostigmina e a hioscina 
(Steiner, 2003). 
 
A técnica do rolamento também pode ser enquadrada como um tipo de 
tratamento clínico e constitui o método mais simples para retornar o abomaso 
à sua posição anatômica normal. O procedimento consiste no posicionamento 
do animal em decúbito lateral direito com subsequente rolamento atingindo o 
decúbito dorsal. Após descompressão, a vaca deve ser cuidadosamente 
rolada até o decúbito lateral esquerdo e permitida a assumir decúbito esterno 
lateral e posição quadruperal (Trent, 2004). 
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Já o tratamento cirúrgico possui como principal objetivo devolver o abomaso 
à sua posição original ou aproximada e criar uma ligação permanente nesta 
posição. Segundo Niehaus (2008), as técnicas mais utilizadas são, em ordem 
decrescente, a omentopexia e omento-abomasopexia, ambas pela fossa 
paralombar direita, e a abomasopexia pelo flanco esquerdo; entretanto a 
utilização de outras técnicas e a sua frequência de uso varia de acordo com a 
opção e afinidade de cada cirurgião. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após revisar os fatores nutricionais que promovem distúrbios metabólicos em 
vacas leiteiras de alta produção, fica clara a interrelação destes distúrbios e 
sugere-se que o adequado manejo nutricional no período de transição, 
visando prevenir os distúrbios acima discutidos é a melhor alternativa a ser 
seguida. Assim, algumas estratégias de manejo podem ser seguidas como: 
 

• Não permitir com que as vacas estejam magras ou obesas no momento 
do parto, pois vacas que parem mais gordas tendem a consumir menos 
alimentos no pós-parto, e passam a necessitar mobilizar mais reservas 
corporais, e ficam então, mais sujeitas aos problemas metabólicos, com 
prejuízo na produção de leite. Além do fato, de que, vacas magras no 
momento do parto (ECC abaixo de 3) não possuirem adequadas 
reservas de energia para suportar toda a lactação; 
 

• Maximizar a ingestão de matéria seca através da correta formulação da 
dieta dos animais, contudo, isto só pode ser alcançado ao se fornecer 
uma dieta com volumosos de excelente qualidade e grãos com 
carboidratos altamente fermentáveis, que assegure sempre, um nível 
mínimo de ingestão de fibra. Sempre que possível, multiplicar o número 
de distribuição de forragens, ou fornecer as vacas Ração Total 
Misturada, onde grãos, tortas, fenos, silagem, minerais, aditivos e 
vitaminas são cuidadosamente misturados, o que assegura um 
fornecimento mais constante de elementos nutritivos aos 
micorganismos ruminais, além de maximizar a ingestão de energia 
tentando evitar a acidose ruminal crônica;  

 
 
REFERÊNCIAS 
 

1. - Aiello, S.; Mays, A. Manual Merck de Veterinária - 8a edição.  Um 
manual para o diagnóstico, tratamento, prevenção e controle de 
doenças para o veterinário. São Paulo : Rocca, 1861p., 2001. 

2. – Arioli, E.L., Corrêa, P.H.C. Hipocalcemia. Arquivos Brasileiros de 
Endocrinologia e Metabologia, 43(6): 467-471, 1999. 

3. - Barbosa, L. Correio de Uberlândia: Mercado mundial de leite é 
debatido em Uberlândia. 2007. Disponível em: 
www.cienciadoleite.com.br/mercadomundialdoleite.htm . Acesso em 29 
de janeiro de 2010. 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111.html 

Problemas metabólicos provenientes do manejo nutricional incorreto em vacas leiteiras de alta produção recém 
paridas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111/111105.pdf 
 
 

20

 
4. - Barros Filho, I.R.; Borges, J.R.J. Deslocamento de abomaso. In: Riet-

Correa, F.; Schild, A.L.; Lemos, R.A.A.; Borges, J.R.J. (Eds.). Doenças 
de ruminantes e equídeos. 2:.356-366, Gráfica e Editora Palotti, Santa 
Maria, 2007. 

5. - Bauman, D.E.; Currie, W.B. Partitiones of nutrients during pregnancy 
and lactating: a review of mechanisms involving homeostasis and 
homeorhesis. Journal of Dairy Science, 63(8): 1514-1529, 1980. 

6. - Bertics, J.S.; Grummer, R.R.; Cadorniga-Valino, C.; Stoddard, E.E. 
Effect of prepartum dry matter intake on liver triglycerid concentration 
and early lactation. Journal of Dairy Science,. 75(7): 1914-1922, 1992. 

7. - Bertics, J.; Grummer, R.R., Effects of fat methionine hidroxy analog 
on prevention or alleviation of fatty liver induced by feed restriction. 
Journal of dairy Science, 82:.2731-2736, 1999. 

8. - Bobe, G.; Ametaj, B.N.; Young, J.W.; Beitz, D.C. Potential treatment 
of fatty liver whit 14-day Subcutaneous injections of glucagon. Journal 
of Dairy Science, 86: .3138-3147, 2003. 

9. - Bobe, G.; Young, J.W.; Beitz, D.C. Invited Reviwew: Pathology, 
Etiology, Prevention and Treatment of Fatty Liver in Dairy Cows. Dairy 
Science, 87: 3105-3124, 2004. 

10. - Borges, J.R.J. Aspectos clínicos e laboratoriais de 128 casos de 
deslocamento do abomaso à esquerda em vacas frísias alemãs. Tese 
para Professor Titular. Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de 
Janeiro, 1994. 95p.  

11. - Bouda, J.; Quiroz-Rocha, G.; González, F.H.D. Desequilíbrios de 
cálcio, fósforo e magnésio. In: González, F. H. D.; Borges, J. B.; Cecim, 
M. Uso de provas de campo e laboratório clínico em doenças 
metabólicas e ruminais dos bovinos. Biblioteca Setorial da Faculdade de 
Medicina Veterinária da UFRGS, Porto Alegre, 2000. 

12. - Bruss, L.M. Lipids and ketones. In: Kaneko, J.J.; Harvey, W.J.; 
Bruss, L.M. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 6 ed. San Diego, 
California, Academic Press, 4: 81-115, 2008. 

13. - Cameron, R.E.B; Dijk, P.B.; Herdt, T.H.; Kaneene, J.B.; Miller, 
R.; Bucholtz, F.; Liesman, J.S.; Vandehaar, M.J.; Emery, R.S. Dry Cow 
Diet, Management, and Energy Balance as Risk Factors for Displaced 
Abomasum in High Producing Dairy Herds. Journal of Dairy Science, 81: 
132-139, 1998. 

14. - Cannas da Silva, J., Serrão, S., Oliveira, R. Deslocação de 
abomaso novos conceitos. Congresso de Ciências Veterinárias. SPCV, 
39-62. 2002. 

15. - Chew, B.P.; Erb, R.E., Fessler, J.F. Callahan, C.J.;  Malven, P.V. 
Effects of ovariectomy during pregnancy and of prematuraly induce 
parturation on progesterone, estrogens, and calving traits. Journal of 
Dairy Science, 62(3): 557-566, 1979. 

16. - Corbellini, C.N. Etiopatogenia e controle da hipocalcemia e 
hipomagnesemia em vacas leiteiras. Traduzido por Félix H. D. González. 
In: González F. H. D.; Ospina, H. P.; Barcellos, J. O. J. (Eds.) 
Anais...Porto Alegre, Seminário Internacional sobre deficiências  

 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111.html 

Problemas metabólicos provenientes do manejo nutricional incorreto em vacas leiteiras de alta produção recém 
paridas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111/111105.pdf 
 
 

21

 
minerais em ruminantes. Editora da UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil, 
1998.  

17. - Daniel, R.C.W. Motility of rumen and abomasum during 
hypocalcemia. Can. J. Comp. Med., 47(3):.276-280, 1983. 

18. - Divers, T.J.; Peek, S.F. Diseases of the Abomasum. In 
Rebhun´s, Diseases of Dairy Cattle: Part II Diseases of Body 
Systems,Chapter 5 - Noninfectious Diseases of the Gastrointestinal 
Tract. 2ª edição, 156-194, Missouri: Elsevier, 2008. 

19. - Doll, K.; Sickinger, M.; Seeger, T. New aspects in the 
pathogenesis of abomasal displacement. Vet. J., 181(2): 90-96, 2009. 

20. - Drackley, J. Biology of dairy cows during the transition period: 
the final frontier? Journal of Dairy Science, 82(11): 2259-2273, 1999. 

21. - Duffield, T.F.; Leslie, K.E.; Sandals, D.; Lissemore, K.; Mcbride, 
B. W.;  Lumsden, J.H.; Dick, P.; Bagg, R. Effect of Prepartum 
Administration of Monensin in a Controlled-Release Capsule on Milk 
Production and Milk Components in Early Lactation. Journal of Dairy 
Science. 82(6): 1254-1263, 1999. 

22. - Eddy, R. Abomasum. In R. Blowey, H. Boyd, R. Eddy & A.H. 
Andrews (Eds.), Bovine Medicine - Diseases and Husbandry of Cattle: 
Alimentary Conditions. 1ª ed., 645-649. London: Blackwell Scientific 
Publications, 1992. 

23. - Fecteau, G.; Satter, N.; Rings, D.M. Abomasal physiology, 
dilatation, displacement and volvulus. In: Howard, J.L., Smith, R.A. 
(Eds.). Current veterinary therapy: food animal practice. W.B. 
Saunders, Philadelphia. 4:522-527, 1999. 

24. - Ferreira, A.M.  Nutrição e atividade ovariana em bovinos: uma 
revisão.  Pesq. Agrop. Bras. 28(9): 1077-1093, 1993. 

25. - Fleming, S.A. Cetose dos Ruminantes (acetonemia). In: Smith, 
B. P. Tratado de Medicina Interna de Grandes Animais. São Paulo: 
Editora Manole, 2: 1297-1304, 1993. 

26. - Fubini, S.; Divers, T.J. Non infectious diseases of the 
gastrointestinal tract. In: Divers, T.J., Peek, S.M. (Eds.). Rebhun’s 
diseases of dairy cattle. 2 ed., St. Louis: Saunders Elsevier, 130-199, 
2008. 

27. - Garry, F.B. Indigestão em ruminantes. In: Smith, B.P. Tratado 
de Medicina Interna de Grandes Animais. São Paulo: Editora Manole, 1: 
750-783, 1993. 

28. - Geishauer, T.; Reiche, D.; Schemann, M. In vitro motility 
disorders associated with displaced abomasum in dairy cows. 
Neurogastroenterol. Motil., 10(5): 395-401, 1998. 

29. - González, F.D.; Silva, S.C. Bioquímica clínica de lípideos. In: 
Introdução à bioquímica clínica veterinária. Porto Alegre: Editora 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, (4): 121-151, 2006. 

30. - Grum, D.E.; Brackley, J.K.; Younker, R.S.; Lacount, D.W.; 
Veenhulzen, J.J. Nutrition during the dry period and hepatic lipid 
metabolism of periparturient dairy cows. Journal of Dairy Science, 79: 
1850-1964, 1996. 

 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111.html 

Problemas metabólicos provenientes do manejo nutricional incorreto em vacas leiteiras de alta produção recém 
paridas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111/111105.pdf 
 
 

22

 
31. - Grummer, R. R. Etiology of Lipid-Related Metabolic Disorders in 

Periparturient Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 76: 3882-3896, 
1993. 

32. - Grummer, R. R. Impact of changes in organic nutrient 
metabolism on feeding transition dairy cow. Journal of Animal Science, 
73: 2820-2833, 1995. 

33. - Guard, C. Deslocamento abomasal e vólvulo. In: Smith, B.P. 
(Ed.). Tratado de medicina interna de grandes animais. 3 ed. Manole, 
São Paulo. 756-759, 2006. 

34. - Guard, C. Doenças Metabólicas: Uma abordagem de rebanho. 
In: Rebhun, W. C. Doenças do Gado Leiteiro. São Paulo: Rocca, 2000, 
(15): 613-620, 2000. 

35. - Howard, J.L.; Smith, R.A. Current veterinary therapy: food 
animal practice. 4 ed. Edinburg: W.B. Saunders, 1999, 766p. 

36. - Ibge – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisas 
Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de 
Ovos de Galinhas, 2006: disponível em < www.ibge.gov.br > 
consultado em 19 de dezembro de 2009. 

37. - Itoh, N.; Koiwa, M.; Yokota, H.; Maeno, K.; Komatsu, Y.; 
Mizoguchi, N.; Ohtsuka, M.; Takeuchi, Y.; Tanigawa, M.; Nakamura, T.; 
Watanabe, H.; Matsuguchi, Y.; Kukino, T.; Honma, A.; Yuasa, A. 
Correlations of triglyceride and glycogen values in the liver with blood 
chemical values in cows with abomasal displacement. Vet. Biochem., 
37(1): 33-38, 2000. 

38. - Johnson, B. Nutritional and dietary interrelationships with 
diseases of feedlot catlle. Veterinary Clinics of North América. Food 
Animal Practice. 7(1): 133-142, 1991. 

39. - Jorritsma, R.; Jorritsma, H.; Schukken, Y.H.; Bartlett, P.C.; 
Wening, T.H.; Wentink, G.H. Prevalence and indicators of post partum 
fatty infiltration of the liver in nine commercial dairy herds in the 
Netherlands. Livestock Production Science. 68: 53-60, 2001. 

40. - Lehninger, A.L.; Nelson, D.L , Cox, M.M. Princípios de 
Bioquímica. 3 ed. São Paulo. Ed. Sarvier, 975p., 2002. 

41. - Maclachlan, N.J., Cullen, J.M. Fígado, Sistema Biliar e Pâncreas 
Exócrino. In: Carlton, W. W., McGavin, M. D. Patologia Veterinária 
Especial de Thonson. 2 ed. Porto Alegre: ARTMED, 1998. 

42. - Martin, S.A.; Nisbet, D.J. Effect of direct-fed microbials on 
rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science, 75: 1736-
1744, 1992. 

43. - Massey, C.D.; Wang, C.; Donovan, G.A.; Beede, D.K. 
Hypocalcemia at parturition as a risk factor for left displacement of the 
abomasum in dairy cows. J. AM. Vet. Med. Assoc., 203(6): 852-853, 
1993. 

44. - Mendonça Júnior, A.F.; Braga, A.P.; Rodrigues, A.P.M.S.; Sales, 
L.E.M. Vitaminas: uma abordagem prática de uso na alimentação de 
ruminantes. ACSA, 06(04): 01-16, 2010.  

 
 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111.html 

Problemas metabólicos provenientes do manejo nutricional incorreto em vacas leiteiras de alta produção recém 
paridas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111/111105.pdf 
 
 

23

 
45. - Mertens, D. using fiber and carbohydrate analyses to formulate 

dairy rations. IN: Informational Conference With Dairy and Forage 
Industries, 1996, Virginia. Proceedings… Virginia: US dairy Forage 
Research Center, 1996, p. 81-92. 

46. - Nantes, J.H.; Santos, T.A.B. Cetose - Revisão de Literatura. 
Revista Científica Eletônica de Medicina Veterinária, ano 6, n.10, 2008. 
acesso em 20/09/2011, disponível em www.revista.inf.br 

47. - Niehaus, A.J. Surgery of the abomasum. Vet. Clin. North Am., 
Food Anim. Pract., 24(2): 349-358, 2008. 

48. - Oliveira, M.V.M.; Lana, R.P.; Jham, G.N.; Pereira, J.C.; Pérez, 
J.R.O.; Valadares Filho, S.C. Influência da monensina no consumo e na 
fermentação ruminal em bovinos recebendo dietas com teores baixo e 
alto de proteína. Revista Brasileira de Zootecnia, 34(5): 1763-1774, 
2005. 

49. - Olson, J. Estratégias de nutrición para vacas en transición. 
Hoard’s Dairyman, 88, 288p., 2002. 

50. - Ortolani, E.L. Considerações sobre a acidose láctica ruminal dos 
bovinos. Belo Horizonte: Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária 
da Escola de Veterinária-UFMG, 1979. 18p. (Boletim Técnico, 18). 

51. - Ortolani, E.L. Diagnóstico de doenças nutricionais e metabólicas 
por meio de exame de urina em ruminantes. In: SIMPÓSIO DE 
PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, 1., 
2003, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 91-102, 2003. 

52. - Pearson, E.G.; Maas, J. Lipidose hepática. In: Smith, B. P. 
Tratado de Medicina Veterinária Interna de Grandes Animais. São 
Paulo: Editora Manole, 1: 861-867, 1993. 

53. - Pehrson, B. G., R. D. Shaver. Displaced abomasum: clinical data 
and effects of peripartal feeding and management on incidence. In: 
American Association Bovine Practioners. 1992. Anais…Oklahoma.116-
121, 1992. 

54. - Petit, H.V. Antioxidants and dairy production: the example of 
flax. Revista Brasileira de Zootecnia, 38: 352-361, suplemento especial, 
2009. 

55. - Quiroz-Rocha, G.; Bouda, J.; González, F.H.D. Lipidose hepática 
e cetose em vacas leiteiras. In: González, F. H. D.; Borges, J. B.; 
Cecim, M. Uso de provas de campo e laboratório clínico em doenças 
metabólicas e ruminais dos bovinos. Biblioteca Setorial da Faculdade de 
Medicina Veterinária da UFRGS, Porto Alegre, 2000. 

56. - Radostits, O.M.; Gay, C.C.; Blood, D.C.; Hinchcliff, K.W. 
Veterinary Medicine. 9 ed. W.B. Saunders 2000. 1877p. 

57. - Radostits, O.M.; Gay, C.C.; Hinchcliff, K.W.; Constable, P.D. 
Veterinary medicine: a textbook of diseases of cattle, horses, sheep, 
pigs and goats. 10 ed. Edinburg: W.B. Saunders, 2007. 2156p. 

58. - Rohrbach, B.W.; Cannedy, A.L.; Freeman, K.; Slenning, B.D. 
Risk factors for abomasal displacement in dairy cows. J. Am. Med. 
Assoc., 214(11): 1660-1663, 1999. 

 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111.html 

Problemas metabólicos provenientes do manejo nutricional incorreto em vacas leiteiras de alta produção recém 
paridas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111/111105.pdf 
 
 

24

 
59. - Rossi, C.A.R.; Cunha, S.H.M.; Noro, M.; Cecim, M. Método de 

uso clínico para avaliação do acúmulo de lipídios no fígado. Revista da 
FZVA. Uruguaiana, 11(1): 166-173. 2004.  

60. - Santos, J.E.P. Distúrbios Metabólicos. In: Berchieli, T.T.; Pires, 
A.V.; Oliveira, S.G. Nutrição de ruminantes. FUNEP. Jaboticabal. 2006. 

61. - Sarashina, T.; Ichijo, S.; Takahashi, J.; Osame, S. Origin of 
abomasun gas in the cows uhith displaced abomasums. Japanese 
Journal of Veterinary Science, 52: 371-378, 1991. 

62. - Schmitt, E.; Rabassa, V.; Corrêa, M.N. Transtornos clínico-
metabólicos em vacas leiteiras no período de transição: uma introdução 
ao tema. Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Pecuária - NUPEEC 
Faculdade de Veterinária – Programa de Pós-Graduação em Veterinária 
Universidade Federal de Pelotas - RS. Disponível em: 
www.ufpel.edu.br/nupeec; Acesso em 11 de março de 2010. 

63. - Souza, A. N. M. Cetose dos bovinos e lipidose hepática. 2003. 
18 f. Seminário (Bioquímica do Tecido Animal). Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul - Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Veterinárias. Porto Alegre. 2003. 

64. - Studer, V.A. Effect of prepartum propylene glycol administration 
on periparturient fatty liver in dairy cows. Journal Dairy Science, Savoy, 
v.76, n.10, p.2931-2939, 1993. 

65. - Steiner, A. Modifiers of gastrointestinal motility of cattle. Vet. 
Clin. North Am., Food Anim. Pract., 19(3): 647-660, 2003. 

66. - Teixeira, J. C. 1997. Alimentação de bovinos leiteiros. FAEPE, 
Lavras. 

67. - Trent, A. M. Surgery of the Abomasum. In L. Susana, & G.D. 
Norm, Farm Animal Surgery: Part II Bovine Surgery. (pp. 196-226). 
Missouri: W.B.Saunders, 2004. 

68. - Van Winden, S.C.L. et al. Position of the abomasums ind airy 
cows during the first six weeks after calving. The Veterinary Record, 
London, 151(15): 446-449, 2002. 

69. - Van Winden, S.C.L.; Kuiper, R. Left displacement of the 
abomasum in dairy cattle: recent developments in epidemiological and 
etiological aspects. Veterinary. Research, Le Ulis, 34(1): 47-56, 2003. 

70. - Weaver, A.D., StJean, G. & Steiner, A. 3.6. Left displacement of 
abomasum, 3.7. Right dilation, displacement and volvulus of 
abomasum. In Bovine Surgery and Lameness: Chapter 3 Abdominal 
Surgery. 2ª ed. Oxford: Blackwell publishing, 98-114, 2005. 

71. - Wittwer, F. Diagnóstico dos desequilíbrios metabólicos de 
energia em rebanhos bovinos. In: González, F. H. D.; Barcellos, J. O. 
J.; Ospina, H. (Eds) Perfil Metabólico em Ruminantes: seu uso em 
nutrição e doenças nutricionais. Porto Alegre: Gráfica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 9 - 22, 2000. 

72. - Wrigth, I.A.; Russel, A.J.F. Partition of fat, body composiion and 
body condition score in mature cows. Animal Production, 38: 23-32, 
1984. 

 
 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111.html 

Problemas metabólicos provenientes do manejo nutricional incorreto em vacas leiteiras de alta produção recém 
paridas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111/111105.pdf 
 
 

25

 
 

73. - Zwald, N.R.; Weigel, K.A.; Chang, Y.M.; Welper, R.D.; Clay, J.S. 
Genetic selection for health traits using producer-recorded data. II. 
Genetic correlations, disease probability, and relationships with existing 
traits. J. Dairy Sci., 87(12): 4925-4302, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDVET: 2011, Vol. 12 Nº 11 

 
Recibido 04.04.2011 /  Ref. prov. ABR1107C_REDVET / Revisado 09.09.2011 

Aceptado 06.10.2011 / Ref. def. 111105_REDVET/ Publicado: 01.11.2011 
 

Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111.html concretamente en  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111/111105.pdf 

 
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®. 

  
Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con REDVET® 

- http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 

 
 
 


